
  

Tvättställ, möbeltvättställ CompactTvättställ, möbeltvättställ Compact DimensionDimension ViktVikt OrdernummerOrdernummer

med bräddavlopp, med hylla för armatur, 830 mm    

    

FärgerFärger       

00 Alpinvit    

    

VariantVariant       

p 830 x 400 mm 17,700 kg 2342830000

p p p 830 x 400 mm 17,700 kg 2342830030

• 830 x 400 mm 17,700 kg 2342830060

    

Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. 
Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en ”1” som elfte siffra i artikelnumret.  

    

  

Utrymmessparande vattenlås 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

    

Passande produkterPassande produkter   

Underskåp väggmonterat kompakt 1 utdragslåda, till ME by
Starck # 234283, 800 x 385 mm 800 x 385 mm KT6423

Underskåp väggmonterat kompakt 2 utdragslådor, Övre lådan
med håltagning för vattenlås och kåpa., till ME by Starck #
234283, 800 x 385 mm

800 x 385 mm KT6453

Underskåp väggmonterat kompakt 1 utdragslåda, till ME by
Starck # 234283, 820 x 391 mm 820 x 391 mm LC6157

Underskåp väggmonterat kompakt 2 utdragslådor, Övre lådan
med håltagning för vattenlås och kåpa., till ME by Starck #
234283, 820 x 391 mm

820 x 391 mm LC6257

underskåp golvstående kompakt 2 utdragslådor, Övre lådan
med håltagning för vattenlås och kåpa., till ME by Starck #
234283, 820 x 391 mm

820 x 391 mm LC6674

Underskåp väggmonterat kompakt 1 utdragslåda, till ME by
Starck # 234283, 820 x 389 mm 820 x 389 mm BR4011

Tvättställ, möbeltvättställ Compact   # 2342830000 /
2342830030 / 2342830060

|< 830 mm >|



Underskåp väggmonterat kompakt med 2 lådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till ME by Starck # 234283,
820 x 389 mm

820 x 389 mm BR4111

underskåp golvstående kompakt 2 utdragslådor, Övre lådan
med håltagning för vattenlås och kåpa., till ME by Starck #
234283, 820 x 389 mm

820 x 389 mm BR4407

Underskåp väggmonterat kompakt 1 utdragslåda, till ME by
Starck # 234283, 810 x 388 mm 810 x 388 mm XS4066

Underskåp väggmonterat kompakt 2 utdragslådor, Övre lådan
med håltagning för vattenlås och kåpa., till ME by Starck #
234283, 810 x 388 mm

810 x 388 mm XS4166

underskåp golvstående kompakt 2 utdragslådor, Övre lådan
med håltagning för vattenlås och kåpa., integrerade ben i
bottenram, till ME by Starck # 234283, 810 x 388 mm

810 x 388 mm XS4455

    

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den
färdiga porslinsprodukten.

Tvättställ, möbeltvättställ Compact   # 2342830000 /
2342830030 / 2342830060

|< 830 mm >|


